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2021 een jaar met veel onzekerheden! Het hele jaar hebben we te maken
gehad met steeds weer wisselende coronamaatregelen. We moesten dan
ook regelmatig behoorlijk improviseren, maar het is gelukt! We hebben
het hele jaar door in de eendenkooi mogen werken en hebben ontzettend
veel kunnen doen.
Dit jaar was er weer een groep van 30 vrijwilligers actief in de Kooi van Pen.
In januari werd er vanwege de coronamaatregelen in kleine groepjes van
circa 4 personen volgens een wisselend rooster gewerkt. Op die manier
konden de vrijwilligers toch af en toe in de eendenkooi aan de slag.
De zaterdaggroep werkte normaal één keer in de maand en de
eendenverzorgers en vlechtgroep volgens hun eigen werkschema’s.
De werkzaamheden werden regelmatig digitaal op elkaar afgestemd.
In februari wilden de vrijwilligers toch graag vaker aan het werk in de
eendenkooi. Toen is besloten om ook de dinsdagmiddag in het rooster op te
nemen. De vrijwilligers waren zo enthousiast aan het werk, dat er zelfs geen
zomerstop is geweest. In september mocht er weer met de hele groep
gewerkt worden, met inachtneming van de basis coronaregels. Wat een
feest was het om elkaar weer te zien en te spreken!
Helaas kwam het coronavirus in het najaar weer terug en weer hebben we
ons hieraan moeten aanpassen. Vooral de sfeer van het gezamenlijk
pauzeren bij de warme kachel in het KooiUus werd gemist toen de regels
strenger werden.
Ondanks alle beperkingen, soms moeizame communicatie en het geregel is
er ontzettend veel gebeurd. In januari werd er genoten van de winterse
omstandigheden en kon er zelfs over ijs gewerkt worden. Wat een prachtige
dronebeelden zijn er vanuit grote hoogte toen gemaakt van een winterse
Kooi van Pen.
Na het invallen van de dooi kon een partij riet in de rietschuur worden
opgeslagen.
De zaag/snoeiploeg kon ook deze winter volop aan de slag. Vooral de
bosopslag in en rond de vangpijpen had een hoge prioriteit. Daarnaast
waren er bomen die verwijderd moesten worden vanuit veiligheidsoverwegingen of vanwege blokkades bij de ringvaarten.
Dit jaar is er alleen handmatig gebaggerd in de vangpijpen en langs de kades.
Vanuit Staatsbosbeheer kwam er weer een grote partij net gekapte palen.
Na veel 'zweet' en 'bijna tranen' zijn ze door de vrijwilligers de kooi in
gebracht en liggen ze nu voor de komende paar jaar te wateren in de
'Nieuwe kolk'.
Het 'oude makkehok' was in 2020 al afgebroken. In januari werd de
beschoeiing daar opnieuw gezet en toen kwam een moeilijke klus, welke
vorm moest het worden en waar komen de palen te staan?

Dat kostte wel wat denkwerk, maar hierna gingen de vrijwilligers weer
voortvarend aan de gang met palen zetten, slieten plaatsen, rietmatten
naaien, baggeren, gaas spannen, spiegel maken, afwerking naar het
vanghokje maken en toen was het al weer december. Volgend jaar zullen
het blindscherm en het vanghokje geplaatst worden en kunnen we weer een
prachtige nieuwe vangpijp 'afvinken'. Dan zijn er in totaal 13 vangpijpen van
de oorspronkelijk 18 vangpijpen weer in ere hersteld.
In de zomerperiode is er veel gemaaid, zoals de paden en de ruigte in en
rondom de vangpijpen. Dit jaar is er ook weer traditioneel met de zeis
gemaaid. Een vrijwilliger heeft hiervoor een speciale bijscholing bij
Landschap Overijssel gevolgd. In tegenstelling tot andere jaren, waarbij er
alleen af en toe in de zomer gemaaid werd, lagen in september de paden,
veel kades en vangpijpen er prima verzorgd bij.
Met mooi weer zijn de kooihuisjes opgeruimd en schoongemaakt.
Tevens werden verschillende kooihuisjes van een nieuwe verflaag voorzien.
Door het vele werk dat in de zomerperiode was verzet kon in september
direct verder gewerkt worden aan de grotere projecten, waar in twee
groepen aan werd gewerkt. Naast de werkzaamheden bij het 'oude
makkehok' was de vangpijp bij het KooiUus ook aan een behoorlijke
renovatie toe. Daar is een andere groep vrijwilligers begonnen met de
aanleg van een nieuwe beschoeiing in de vangpijp en de ontmanteling van
de slechte delen. Tevens zijn de toekomstige herstelwerkzaamheden met de
bijbehorende materialen geïnventariseerd.
De eendenverzorgers hebben dit jaar naast het verzorgen van de eenden
veel problemen gehad van een 'insluiper', die regelmatig een eend uit het
makkehok meenam. Ondanks een stevige investering om het makkehok ook
onder water goed dicht te krijgen kwam de 'rover' helaas dit najaar weer
terug. Met behulp van enkele duikers zal het onderwaterdeel van het
makkehok met een grote lamp binnenkort bekeken worden om te zien wat
er aan de hand is. Het is te hopen dat de eenden in het makkehok dan
volgend jaar veilig hun jongen groot kunnen brengen.
In maart mochten we een gezellig stel 'kwakertjes' van watervogelfokker
Casper Kollen uit Giethoorn overnemen en in september mochten we bij de
vogelopvang de Fügelhelling in Ureterp weer 62 eenden ophalen. De
volwassen eenden mochten meteen op de ‘Oude kolk’ wennen. De jonge en
enkele 'gehandicapte' eenden werden in het makkehok opgevangen.
De staleenden in de eendenkooi werden ook regelmatig gevoerd, zodat er
dit jaar een 'stabiele' groep van circa 60 staleenden was. Tijdens de voor- en
najaarstrek hadden we veel 'gasten' en lagen er soms meer dan honderd
eenden op de plassen, die echter na een poosje toch weer verder op trek
gingen.
Er zijn dit jaar verspreid in de eendenkooi in totaal 41 eendenkorven
geplaatst. In het makkehok stonden hiervan 8 korven en nog 3 nestkasten.
Van alle korven en nestkasten is 60% 'bewoond' geweest. Er zijn zeker jonge
pullen uitgekomen, maar helaas hebben we ze niet groot zien worden. De
vermoedelijke oorzaken kunnen zijn het koude voorjaar met nachtvorst en
'rovers', zoals: snoek, roofvogels, otter e.d. Landelijk is het ook slecht gesteld
met de groei van jonge eenden in het wild. De oorzaak is niet bekend.

De vlechtgroep kon het hele jaar door vlechten, alleen niet altijd in de
eendenkooi. Tot mei werd er gewerkt op de parkeerplaats van de Kooi van
Pen bij de weg. Hierna verhuisde de groep weer naar de 'Soos van Koos' in
de eendenkooi. In 2021 werden er naast eendenkorven ook veel promotieartikelen gemaakt, zoals gevlochten pindakaaspotjes, vogelhangers en
mandjes.
2021 was het landelijke 'Jaar van de Otter'. Hierbij werd er veel aandacht
besteed aan de herintroductie van de visotter in Nederland, waarbij in 2002
de eerste otters in Nederland vrij werden gelaten in de Kooi van Pen.
Op 2 oktober was een Kennisdag voor 70 otter- en bevervrijwilligers uit heel
Nederland georganiseerd door otter- en beverwerkgroep CaLutra van de
Zoogdiervereniging. Op deze dag werd door hen ook een bezoek gebracht
aan de Kooi van Pen. Daarnaast werd op 27 oktober door CaLutra een
speciale 'bestuurders-middag' georganiseerd, waarbij in de Kooi van Pen
over het thema 'Otters in Nederland' lezingen werden gegeven. De 35
bestuurders van provincies, gemeentes, waterschappen e.d. werden hierna
door de eendenkooi rondgeleid onder leiding van onze vrijwilligers.
Naast het werk in de eendenkooi werd er hard 'achter de schermen' gewerkt
door zowel Staatsbosbeheer als door de stichting.
Vanuit de stichting werd de website bijgehouden en de Facebook-pagina
regelmatig van nieuwtjes voorzien. De Facebook-pagina had dit jaar 415
volgers. Op administratief gebied is door de stichting ook het financiële
jaarverslag en de begroting 2021 opgesteld.
De afstemming met vier medewerkers van Staatsbosbeheer met betrekking
tot vrijwilligers, werkzaamheden, inzet materialen, gereedschap, veilig
werken en bijscholing verliep voor het grootste deel via de digitale weg.
Dit jaar ging één van deze medewerkers van Staatsbosbeheer met pensioen.
Vanwege de coronamaatregelen helaas geen normaal afscheid van hem,
maar met een groepsfoto werd hij bedankt voor de fijne samenwerking.
In het kader van 'veilig werken' zijn door Staatsbosbeheer dit jaar de
veiligheidskleding, zaaghelmen en brandblussers gecontroleerd en
aangevuld. Tevens hebben alle gereedschappen (met snoer en stekker),
bosmaaiers, kettingzagen, grasmaaiers en aggregaten - die in de eendenkooi
werden gebruikt - weer hun jaarlijkse keuring gehad.
Bijscholing van de vrijwilligers m.b.t. de cursussen kettingzagen en
bosmaaien konden helaas niet plaatsvinden. Wel zijn twee vrijwilligers naar
een bijscholing 'Veldhulpverlening' geweest.
Door de pandemie waren de vrijwilligers-uitjes en andere initiatieven om de
saamhorigheid in de groep te bevorderen helaas voor een groot deel komen
te vervallen. Gelukkig konden de vrijwilligers wel genieten van af en toe wat
traktaties , zoals bijvoorbeeld bij Koningsdag, rondom Sinterklaas e.d.
De georganiseerde vrijwilligersbijeenkomst op 6 november ging helaas op
het laatste moment ook niet door vanwege de strengere maatregelen.
Gelukkig kon het jaarlijkse snert-eten en de uitreiking van onze 'Plonsbokaal' wel plaats vinden.
Helaas zijn er afgelopen jaar verschillende zieken en geblesseerde mensen
geweest in de vrijwilligersgroep, maar ze knapten gelukkig allemaal weer op
of zijn aan de beterende hand.

In de zomer waren er weinig coronamaatregelen, daarom konden we na
1,5 jaar weer een groep van onze sponsor Foreco BV rondleiden.
In het najaar was het ook mogelijk om 'Open Dagen' voor buurtgenoten en
belangstellenden te organiseren. Wat was het mooi, dat het toen kon én
mocht. Met een speciaal 'Corona-proof' programma waren er vier
rondleidingen, die allemaal snel volgeboekt waren. De Kooi van Pen liet zich
alle keren van haar mooiste kant zien en het was genieten voor zowel de
bezoekers als de vrijwilligers. De vele enthousiaste reacties van de bezoekers
werden ook door de pers opgepakt en er zijn over de ‘Open Dagen’ diverse
krantenberichten én publicaties verschenen, zoals twee artikelen in de
uitgave 'Het Kijkgat' van de Kooikersvereniging.
In 2021 zijn in totaal 9 rondleidingen gegeven en daarmee 290 mensen op
bezoek geweest in de eendenkooi.
Bij alle werkzaamheden in de eendenkooi zijn er heel wat materialen nodig,
zoals palen, timmerhout, riet e.d. Van sponsor Foreco BV uit Dalfsen
mochten we dit jaar weer hout ontvangen, dat goed gebruikt kon worden.
De bijdrages van de Armvoogdijen Scheerwolde en Muggenbeet werden
goed besteed aan het onderhoud van het makkehok en het verzorgen van
de eenden. Daarnaast werd er dankbaar gebruik gemaakt van de machines
van Aannemersbedrijf Muis uit Wetering. In de schuur van de familie Mulder
in Wetering werd een grote partij riet droog opgeslagen.
Naast de sponsoren zijn er ook éénmalig donaties in 'natura' van bedrijven
geweest en donateurs die jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de
stichting. Dit jaar kon hiervoor een partij palen voor de beschoeiing in de
vangpijpen en een ponton met leuningen worden aangeschaft. Met al deze
bijdrages is het mogelijk om samen met de inzet en financiële bijdrages van
Staatsbosbeheer de eendenkooi te behouden en te renoveren.
Het jaar 2021 was dus een jaar vol met onzekerheden, maar toch hebben de
vrijwilligers zo flexibel mogelijk hun energie ingezet om het onderhoud van
dit cultureel erfgoed door te laten gaan. Daarnaast heeft de stichting de
groep vrijwilligers zoveel mogelijk geprobeerd om hen betrokken te houden
bij deze prachtige plek, zodat ze hun werk in de toekomst in de Kooi van Pen
kunnen blijven doen.
“Ik wil dit blijven doen, omdat ik het heerlijk vind om buiten en actief bezig te
zijn. Het werken in een groep vrijwilligers in de buitenlucht is voor mij echt
‘ontspanning door inspanning’ en helpt mijn geest en lijf gezond te houden.”
(Citaat - beleidsplan stichting)

We wensen iedereen een gezond, gezellig en werkzaam 2022.
Erica Zwanenburg
voorzitter Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen

